
Príloha k zápisnici zo dňa 30.11.2022 

 

UZNESENIA 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch konaného dňa  

30. novembra 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zastupiteľstve prerokovalo: 

 

1. Informáciu o výsledkoch volieb starostu a výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Zloženie sľubu a vystúpenie starostky 

3. Určenie zástupcu starostky 

4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

5. Návrh zriadenia obecnej rady 

6. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov 

a predsedov komisií 

7. Návrh na určenie mesačného platu starostky obce 

 

1. Informácia o výsledkoch volieb starostu a výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

A/schvaľuje: 

1. Program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva   

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

B/ berie na vedomie: 
- Výsledky volieb novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 

- Vystúpenie starostu obce 

C/ konštatuje, že: 
- Novozvolená starostka obce Nemešany Ing. Anna Čechová zložila zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 

- Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva obce Nemešany: Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia Iľašová, 

Michal Kohút, Peter Kuper. 

 

2. Určenie zástupcu starostu obce 

 

Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 



A/ Berie na vedomie: 

1.Poverenie poslanca Tomáša Galloviča vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce 

Nemešany v súlade §13b ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov 

a predsedov komisií 

 

Uznesenie č. 3 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

A/ zriaďuje: 

Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.  

B/ určuje: 

Náplň práce: každoročne prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa ústavného 

zákona, posudzuje nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní alebo činností, kontroluje 

dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení 

a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu a pod.  

C/ volí: 
- predseda: Michal Kohút 

- členovia: Terézia Iľašová, Peter Kuper  

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Zriadenie obecnej rady 

 

Uznesenie č. 4 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

A/ nezriaďuje 
Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

 

5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

 

Uznesenie č. 5 
 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

A/ poveruje 
- poslanca Petra Butvina zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6.Určenie mesačného platu starostky obce 

 

Uznesenie č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch 

A/ určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami – úväzok 56,25% mesačný plat 

starostke Ing. Anne Čechovej ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR a koeficientu 1,65 podľa 

počtu obyvateľov v platovej skupine do 500 obyvateľov .  

Hlasovanie: 

Počet všetkých poslancov OZ Nemešany: 5 

Počet prítomných poslancov OZ Nemešany: 5 (Peter Butvin, Tomáš Gallovič, Terézia 

Iľašová, Michal Kohút, Peter Kuper) 

Hlasovanie za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Týmto sú podpísané všetky uvedené uznesenia 

 

 

 

V Nemešanoch dňa 30.11.2022                                               Ing. Anna Čechová 

 starostka obce 


